
  

 

 زارة انتربيت وانتؼهيى                                         و

 يكتب يستشار انرياضياث   
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 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

باقي 

 أكتىبر

0202   

 األٚي

  ٗكٛفٛخ اٚغبد انغزس انزكؼٛجٙ نؼذد َسج 

  اٚغبد لًٛخ رمشٚجٛخ  -يغًٕػخ األػذاد غٛش انُسجٛخ

 نهؼذد غٛش انُسجٙ.

 .رًضٛم انؼذد غٛش انُسجٙ ػهٗ خؾ األػذاد 

 ػاللخ انزشرٛت فٙ ػ -  يغًٕػخ األػذاد انؾمٛمٛخ ػ 

  ٟ٠ٕبلش اٌّؼٍُ ِغ تال١ِزٖ و١ف١خ ا٠دبد اٌدزس اٌتىؼ١جٟ ٌٍؼذد إٌسج
 ثبستخذاَ اٌتح١ًٍ

  ًّ٠شبسن اٌّؼٍُ تال١ِزٖ فٟ استٕتبج ِدّٛػخ حً اٌّؼبدالد اٌتٟ تش
 ا٠دبد اٌدزس اٌتىؼ١جٟ ٌٍؼذد إٌسجٟ ٚتغج١مبتٗ 

  غ١ش ٔسج١ٗاألػذاد تال١ِزٖ اٌفشق ث١ٓ االػذاد إٌسج١خ ١ّ٠ٚض اٌّؼٍُ ِغ 
   ٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػٍٝ تّث١ً اٌؼذد غ١ش ٔسجٟ ػٍٝ خظ االػذاد

 ٌٗ خإٌٙذس١خ ٚا٠دبد ل١ّخ تمش٠ج١ األدٚادثبستخذاَ 

 /ْ ،ْ ٟ٠مبسْ اٌتال١ِز ث١ٓ ِدّٛػخ حً اٌّؼبدالد ف 
 ٍٝأوثش اٌّمبسٔخ ث١ٓ ػذد٠ٓ حم١م١ٓ ا ٠ذسة اٌتال١ِز ػ ٚ 

 تصبػذ٠ب اٚ تٕبص١ٌب ٚتشت١جُٙ 

  يزٕسـبد انًضهش  اٌثبٟٔ

  انسزُٛٙ انضالصُٛٗ انًضهش 

   ٠ٕبلش اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ثؼض اٌتّبس٠ٓ الوتشبف ِتٛسغبد اٌّثٍث 
 ٚاٌؼىسٚوزٌه ٔسجخ تمس١ُ ِتٛسغبد اٌّثٍث ِٓ خٙخ اٌشأط اٌٝ اٌمبػذح 

  انضالصُٛٗ  ،ٔت١دخ اٌّثٍث  4، ٔظش٠خ  ٠3ؼّك اٌّؼٍُ فُٙ إٌظش٠بد )ٔظش٠خ

 اٌست١ٕٟ( اٌخبصخ ثّتٛسغبد اٌّثٍث ِٓ خالي اٌتّبس٠ٓ

  ٚذسة انًؼهى انزاليٛز ػهٗ رًبسٍٚ يخزهفخ انًسزٕ٘ ػهٗ انًزٕسـبد 
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 نىفًبر
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 انضبنش
  انؼًهٛبد  –انؼًهٛبد ػهٗ األػذاد انؾمٛمٛخ ٔخٕاطٓب

 ػهٗ انغزٔس انزشثٛؼٛخ ٔانزكؼٛجٛخ ٔخٕاطٓب

  انفزشاد انًؾذٔدح ٔانفزشاد غٛش انًؾذٔدح 

 .انؼًهٛبد ػهٗ انفزشاد 

  ِغ تحذ٠ذ ٔٛع وً فتشح  األػذاد٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػٍٝ تّث١ً اٌفتشاد ػٍٝ خظ
 ٚوتبثتٙب ثغش٠مخ اٌصفخ ا١ٌّّضح ٚاٌؼىس

  ٍٝألخشاء اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌفتشاد األػذادتال١ِزٖ فٟ استخذاَ خظ  أداء٠حىُ اٌّؼٍُ ػ 
  ٍٝاٌحم١م١خ أألػذاد اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ  إخشاء٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػ 
  َخٛاص ػٍٝ االػذاد ٠شدغ اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ِٓ خالي األٔشغخ اٌّغشٚحخ ػٍٝ استخذا

 اٌحم١م١خ
  ٠شبسن اٌّؼٍُ اٌتال١ِز فٟ اخشاء اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌدزٚس اٌتشث١ؼ١خ 
 ٠غجك اٌّؼٍُ ِغ تال١ِزٖ ِفَٙٛ اٌؼذداْ اٌّتشافمبْ فٟ حً ِشىالد اٌدزٚس اٌتشث١ؼ١خ 
      ٠ستٕتح اٌّؼٍُ ِغ تال١ِزٖ ششٚط اخشاء اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌدزٚس اٌتشث١ؼ١خ ٚاٌتىؼ١ج١خ 

 اٌشاثغ 

  ٍٛانًضهش انًزسبٔ٘ انسبل 

  ( 0َظشٚخ )-  َزٛغخ -( 2َظشٚخ )  -َزٛغخ 

  ِٓ ٖصٚا٠بٖ ٌم١بسبد أٛاع اٌّثٍث ثبٌٕسجخ  اٌتّبس٠ٓ٠صٕف اٌّؼٍُ ِغ تال١ِز 
 ضالػٗأ ٚأعٛاي

 صا٠ٚتٟ ل١بط ث١ٓ اٌؼاللخ ِٓ األٔشغخ ِغ تال١ِزٖ ٌتذس٠جُٙ ػٍٝ  خ٠ٕفز اٌّؼٍُ ِدّٛػ
 ّثٍث ِتسبٚٞ اٌسبل١ٓ ٌمبػذح اٌ

  ٌٟتّش٠ٓ٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػٍٝ ِٙبسح سسُ شىً ٕ٘ذس 

 رـجٛمبد ػهٗ االػذاد انؾمٛمٛخ   اٌخبِس

  ٍُتال١ِزٖ فٟ تحذ٠ذ اٌّؼغٝ ٚاٌّغٍٛة ٚاخت١بس اٌمبْٔٛ إٌّبست ٌحً  أداء٠م١ُ اٌّؼ
 اٌّشىٍخ اٌّغشٚحخ 

  حٍٛي ِجتىشح  إخبد٠متشذ اٌّؼٍُ ثؼض اٌّشىالد اٌح١بت١خ ٠ٚغٍت ِٓ اٌتال١ِز
 ِستخذ١ِٓ لٛا١ٔٓ اٌّسبحبد ٚاٌحدَٛ

 اٌسبدط

 

 انًثهث انًتسهىي انساقين و نتائجهنظرياث -

 يحاور انتًاثم – 

  ٔشغخ تتؼٍك ثّفَٙٛ ِحٛس تّبثً ِثٍث ِتسبٚٞ اٌسبل١ٓ أ٠ٕبلش اٌّؼٍُ ِغ تال١ِزٖ ػذح
 ٚٔتبئدٗ

 ثغش٠مخ صح١حخ ٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػٍٝ وتبثخ اٌجش٘بْ وبِال 
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 انسبثغ

 األػذاد انحقيقيت انجبر:

  ٗيزغٛش ٔاؽذ  فٙؽم انًؼبدنخ يٍ انذسعخ األٔن 

  ٗيزغٛش ٔاؽذ  فٙؽم انًزجبُٚبد  يٍ انذسعخ األٔن 

  فٙ ػ ٔرًضٛهٓب ثٛبَٛب األٔنٗٚشبسن انًؼهى راليٛزِ فٙ اسزُزبط يغًٕػخ ؽم يؼبدالد انذسعخ 

  فٙ ػ ٔرًضٛهٓب ثٛبَٛب األٔنٗٚذسة انًؼهى راليٛزِ ػهٗ ؽم انًزجبُٚبد يٍ انذسعخ 

 اٌثبِٓ

 انتباين انهنذست:

  ٍٚيسهًبد انزجبٍٚ –يفٕٓو انزجب 

  انًضهش. فٙانًمبسَخ ثٍٛ لٛبسبد انضٔاٚب 

  انًضهش  ٔصٔاٚب أػالعرؼًٍ يفٕٓو انزجبٍٚ ٔيمبسَخ  راليٛزِٚـجك انًؼهى ػذح اَشـّ يغ 

  يسهًبد انزجبٍٚ يغ َظشٚبد انًضهش فٙ ؽم انًشكالد انًـشٔؽخ راليٛزِ فٙ اسزخذاوٚسبػذ 

  ثٍٛ انضٔاٚب فٙ انًضهش  َخانًمبسثؼذ ػشع ػذح اَشـخ نًسبػذرٓى ػهٗ  راليٛزُِٚبلش انًؼهى

 نٓزِ انضٔاٚب انًمبثهخ األػالعاػزًبدا ػهٗ اؿٕال 

 انًـشٔؽخيٓبسح سسى ػًم يُبست نزسٓٛم ؽم انًشكالد  اكسبة انزاليٛز 

 اٌتبسغ

  انجبر : األػذاد انحقيقيت

  ٗانزًضٛم  -انؼاللخ ثٍٛ يزغٛشٍٚ يٍ انذسعخ األٔن

 نهؼاللخ ثٍٛ يزغٛشٍٚ يٍ انذسعخ األٔنٗ  انجٛبَٙ

   رـجٛمبد ؽٛبرٛخ ػهٗ يٛم  –يٛم انخؾ انًسزمٛى

 انخؾ انًسزمٛى 

  ثٍٛ يزغٛشٍٚ ثٛبَٛب ثبسزخذاو ثؼغ  خـٛخ ػاللخيٍ خالل رًضٛم  انزاليٛز أدءٚؾهم انًؼهى

 انًشرجخاالصٔاط 

  ٍُٛٚبلش انًؼهى راليٛزِ السزُزبط يٛم خؾ يسزمٛى ثًؼهٕيٛخ َمـز 

  رزؼهك ثًٛم انخؾ انًسزمٛى ُٔٚبلشٓى فٙ كٛفٛخ انؾم  ؽٛبرٛخ ٚمزشػ انًؼهى ػذح يشكالد 

 اٌؼبشش

 انهنذست : انتباين

    انًضهش  األػالع فٗانًمبسَخ ثٍٛ أؿٕال-  

 يزجبُٚخ انًضهش

  أؿٕال انًـشٔؽخ ثٍٛ األَشـخٕٚعّ انًؼهى راليٛزِ ػهٗ اكزشبف ػاللبد ُْذسّٛ يٍ خالل 

 نٓزِ االػالع  انًمبثهخاػالع انًضهش اػزًبدا ػهٗ لٛبسبد انضٔاٚب 

  خـؤ ثشْبٌ ُْذسٙ أٔطؾخ  اصجبد ٚكست انًؼهى راليٛزِ يٓبسح 

  انزاليٛز فٙ اكزسبثٓى يٓبسح كزبثخ انجشْبٌ انُٓذسٙ كبيال يٍ خالل انزًبسٍٚ  أداءٚمٛى انًؼهى

 انًؼـبح

 اٌحبدٞ
 ػشش

 اإلحصاء

 ركشاسٚخ عذأل فٙ ٔرُظًٛٓب انجٛبَبد عًغ كٛفٛخ 

 يغًٕػبد. راد

  انًزغًغ  انزكشاس٘كٛفٛخ ركٍٕٚ كم يٍ انغذٔل

 يًُٓبنكم  انجٛبَٙ ٔانزًضٛم ٔانُبصلانظبػذ 

  فٙ عذأل ركشاسّٚ راد يغًٕػبد ٔرُظًٛٓبثؼذ عًغ انجٛبَبد  راليٛزِٚشكم انًؼهى يغ 

 ٌٕيغ انزًضٛم  انظبػذ ٔانٓبثؾانغذٔنٍٛ انًزغًؼٍٛ  انزًبسٍٚانًؼهى يغ راليٛزِ يٍ خالل  ٚك

 انجٛبَٙ
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 ٌثبٟٔا
 ػشش

 إلحصاءا

  كٛفٛخ اٚغبد انٕسؾ انؾسبثٙ يٍ عذٔل ركشاس٘ ر٘ يغًٕػبد 

  ركشاس٘ ر٘ كٛفٛخ ؽسبة انٕسٛؾ ٔ انًُٕال يٍ عذٔل

 يغًٕػبد

  ٞ٠ذسة اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ػٍٝ و١ف١خ حسبة اٌٛسظ اٌحسبثٟ ٌدذٚي تىشاس
 رٞ ِدّٛػبد

  ٍٝاٌّتدّؼ١ٓ  إٌّح١١ٕٓ ٠ٕبلش اٌّؼٍُ تال١ِزٖ ٌتحذ٠ذ ل١ّخ اٌٛس١ظ ػ
 اٌصبػذ ٚ اٌٙبثظ

  ٍُاٌتال١ِز فٟ حسبة إٌّٛاي ٌدذٚي اٌتىشاسٞ رٞ  أداء٠م١ُ اٌّؼ
 ِدّٛػبد

 اٌثبٌث
 ػشش

  انكزبة انًذسسٙ أخزجبسادؽم 

 ٙؽم انًُٕرط األٔل فٙ انكزبة انًذسس 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

 اٌشاثغ 
 ػشش 

  انكزبة انًذسسٙ أخزجبسادؽم 

 ٙؽم انًُٕرط انضبَٙ فٙ انكزبة انًذسس 

  انًزؼضشح ثبنًُٕرطيسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

                                                                                                            

    يستشار انرياضياث                                                                                                         
 

 جًال يحًذ يىسف انشاهذ                                                                                            
 

  




